ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Тел: 021/48 05 700; Фаx: 021/66 22 881
ЈНОПОС-35/19
Број: 2856-10
Датум: 25.11.2019.
Сремска Каменица

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и
14/15) директор Института доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РЕД. БР. ЈНОПОС-35/19 – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ
за Партију број 14
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке добара ЈНОПОС-35/19 – ХИРУРШКИ
ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ у отвореном поступку јавне набавке, по Позиву за подношење понуда
објављеном на на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца 22.10.2019.
године, и Порталу „Службеног гласника РС” за следећу партију:
Партија број 14: Хируршки конац - Полиестер - плави (2/0); 90 цм, 25 мм дупла игла са
плеџетом за де вегу
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Института за КВБ
Војводине у року од 3 (три) дана од дана доношења исте.
Образложење:
1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара – хируршки шавни
материјал у отвореном поступку јавне набавке.
2. Врста наручиоца: Здравство.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Материјал за хируршко шивење (р.б. из плана набавки 1.1.13)

33141125 -

4. Процењена вредност јавне набавке: 24.524.360,00 динара без пдв. По партијама је:
Бр. партије
Партија 14

Вредност без пдв-а
108,000.00 Din.

5. Број примљених понуда и податке о понуђачима: /
6. Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке за партију бр. 14 обуставља се
сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама из разлога што нису испуњени услови
за доделу уговора – није прибављена ниједна прихватљива и одговарајућа понуда. На
основу Извештаја о стручној оцени број 2856-8 од 21.11.2019.године, Комисија је
констатовала да у поступку јавне набавке добара ЈНОПОС-35/19 – ХИРУРШКИ ШАВНИ
МАТЕРИЈАЛ за партију бр. 14 – није прибављена ниједна прихватљива и одговарајућа
понуда и предложила је Наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка у складу са
чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама.
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Овлашћено лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије те је на основу овлашћења из
члана 109. став 1. Закона о јавним набавакама донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10
(десет) дана од дана пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља
Републичкој комисији.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара (број жиро-рачуна 840-30678845-06, сврха: такса за ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
корисник: буџет Републике Србије) и доказ приложи Наручиоцу.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
___________________________
Проф. др Александар Реџек
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